
DOOPVIERINGEN in de Mechelse kerken 
 

Doopvieringen gebeuren altijd op zondag, dit als een symbolische verwijzing naar Pasen. In de 
christelijke doopviering is de paassymboliek immers dé symboliek bij uitstek. Andere dagen kunnen 
bij uitzondering hiervoor ook in aanmerking komen, bv. wanneer ouders of andere familieleden 
moeten werken op zondag. In dergelijk geval wordt er met de dooppriester overlegd voor het 
vastleggen van een doopdatum. 

Doopvieringen zijn gemeenschappelijk. Er wordt echter naar gestreefd niet meer dan vijf kindjes 
per viering te dopen.  

Om de doopvieringen zo goed mogelijk te coördineren, werd een regeling uitgewerkt. Kerken, die 
daarin niet vermeld staan, doen geen dienst als doopkerk. In sommige kerken wordt maandelijks 
gedoopt, in andere slechts twee- of driemaandelijks. 

Het ingevulde aanvraagformulier moet minstens 1 maand voor de doop(*) bij ons toekomen. De 
doopvoorbereiding gebeurt in de diverse gemeenschappen niet op dezelfde manier: 

 Voor vieringen in Sint-Amandus Heffen, Sint-Niklaas Leest en Sint-Lambertus Muizen 
komt de doopcatechiste, na telefonische afspraak, bij u thuis. 

 Voor vieringen in de Sint-Romboutskathedraal is er een gemeenschappelijke 
voorbereidingsavond met de doopheer op de 3de donderdag van de maand die de 
doopviering voorafgaat, om 20 uur, op het Pastoraal Contact, Kanunnik De Deckerstraat 
48 te Mechelen.   

 Voor vieringen in de Emmaüsparochie (Sint-Jan Berchmans, Sint-Martinus Hombeek) is 
er een gemeenschappelijke voorbereidingsavond met de doopheer, meestal op een 

maandag van de maand van de doopviering, in de pastorij van Sint-Jan Berchmans (Sint-
Jan-Berchmansstraat 18) voor de dopen in die kerk, of in het Dorpshuis van Hombeek 
(Leibeekstraat 2) voor dopen in Hombeek.  
In de gemeenschap van Sint-Jakob wordt er gedoopt tijdens de zondagsmis en zal u 
worden gecontacteerd door een doopcatechiste. 

 Voor vieringen in O.-L.-Vrouw van Bijstand Walem is er een gemeenschappelijke 
voorbereidingsavond op de 1ste woensdag van de maand van de doopviering, om 20 uur, 
bij Sabine Van Malderen, Oude Baan 47 te Walem. Graag vooraf telefonisch verwittigen 
op het nr. 015/20.47.17, of per e-mail: vanmalderen.sabine@telenet.be. 

 (*) Voor doopvieringen in O.-L.-Vrouw o/d Dijle geldt volgende speciale regeling: de 
ouders van de dopelingen worden geacht een traject te volgen, waarbij de kinderen in de 
plaatselijke gemeenschap worden binnengebracht en waarbij een gezamenlijke 
voorbereiding gebeurt. Wanneer u een doopsel aanvraagt, wordt u uitgenodigd om een 
maand op voorhand op de derde zondag om 10.00 uur mee eucharistie te vieren. Op dat 
moment worden de dopelingen en hun ouders "voorgesteld". Een aantal dagen later is er 
de voorbereiding en dan op de eerste zondag van de maand die volgt is er de eigenlijke 
doopviering. Vanuit de parochieploeg is met dit traject gestart, om het doopgebeuren 
sterker te verankeren in de geloofsgemeenschap. Immers, het doopsel is geen 
voorbijgaand feit, maar een opname in de kerkgemeenschap. Alles bij elkaar zou een 
doopsel in deze kerk bijna twee maanden op voorhand aangevraagd moeten worden.  

 In sommige kerken worden tijdens de wintermaanden de vieringen gehouden in de 
winterkapel. Gelieve hiermee rekening te houden voor het aantal personen die de viering 
zullen bijwonen. 

 


